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1 Opening Gemeenteraadsvergadering Gooise Meren van 30 mei 2018 - 20.15 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mw. Sweerts is iets verlaat (20.17 u) 
 

 Vaststelling agenda 
De diverse benoemingen (ag.pt 5) wordt grotendeels niet vandaag behandeld. 
De agenda wordt overigens vastgesteld.  
 
De burgemeester spreekt namens de raad enkele woorden tot de wethouders die afscheid 
nemen.  
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Bespreken coalitieakkoord 
 
Alexander Luijten (formateur) geeft een toelichting op (de totstandkoming van) het 
coalitieakkoord.  
6 moties worden ingediend tijdens de bespreking: 
2a. Motie Kinderpardon 
2b. Motie OV vraaggericht en op maat 
2c. Motie Verruiming Geluidsmetingen A1 
2d. Motie Noem het beestje bij de naam 
2e. Motie Democratie komt tot leven in GM 
2f. Motie Pilot inloophuis 
 
Voorgesteld wordt de beslispunten zoals voorgesteld in het raadsvoorstel bij het 
coalitieakkoord, te splitsen. Eerst de besluitvorming over het coalitieakkoord (beslispunt 
1).  Later volgt de benoeming van de wethouders en bijbehorende beslispunten.  
 
Besluitvorming:  
Beslispunt 1 van het voorstel 
1. Kennis te nemen van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en 

Vitaal’;  
De raad besluit kennis te nemen van het coalitieakkoord. 
De moties worden volgende raadsvergadering geagendeerd voor korte bespreking en 
besluitvorming. 
 

3 Benoemen en beëdiging wethouders 
 
a. Uitkomst onderzoek geloofsbrieven wethouders 
De heer van der Schaaf deelt de uitkomst mee. Alle voorgestelde kandidaten voldoen aan 
de eisen die de wet aan hen stelt om tot wethouder benoemd te kunnen worden, op 1 
aspect na: de heer Franx is niet woonachtig in de gemeente Gooise Meren. De 
gemeentewet geeft aan dat de raad voor een jaar ontheffing kan verlenen; via het 
raadsvoorstel heeft de raad het verzoek gekregen om hem voor de duur van een jaar 
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. 
 
b. Stemmen over voorgestelde kandidaten 
In de commissie voor stemopneming worden benoemd mw Elderman, mw Schimmel en 
dhr Balzar.  
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Mw. Elderman deelt de uitslag van de stemming mee:  
 
Er zijn 31 geldige stembriefjes ingeleverd.  
2 briefjes zijn blanco/ongeldig.  
De volgende stemmen zijn uitgebracht:  
dhr Luijten (29), dhr Hendriks (26), mw Munneke-Smeets (29), mw Boudewijnse (29), dhr 
Franx (29), dhr Boland (3) 
De volgende mensen benoemd als wethouder: 
dhr Luijten, dhr Hendriks, mw Munneke-Smeets, mw Boudewijnse, dhr Franx 
 
c. Aanvaarden benoeming 
Alle genoemde wethouders aanvaarden hun benoeming.  
 
d. Overige beslispunten;  
1. Kennis te nemen van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en 

Vitaal’; (reeds besloten) 
2. Alexander Luijten (VVD), Geert-Jan Hendriks (D66), Marieke Munneke-Smeets (Hart voor 

BNM), Barbara Boudewijnse (GroenLinks) en Jan Franx (VVD) te benoemen tot 
wethouders van de gemeente Gooise Meren; (door schr. stemming besloten) 

3. De tijdsbestedingsnorm van de vijf wethouders als volgt vast te stellen: Alexander 
Luijten: 0,9 fte, Geert-Jan Hendriks: 1 fte, Marieke Munneke-Smeets: 1 fte, Barbara 
Boudewijnse: 0,8 fte, Jan Franx: 0,9 fte; 
CDA en dhr Kwekkeboom tegen (4), overigen voor (27); aangenomen. 

4. Aan Jan Franx (wonend te Enkhuizen) ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap voor de duur van een jaar. 
Unaniem; stemverklaring PvdA. 

  
e. Beëdigen van de wethouders 
Dhr Luijten, dhr Hendriks, mw Munneke-Smeets, mw Boudewijnse en dhr Franx leggen de 
verklaring en belofte af.  
 

4.  Benoemen en beëdigen raadsleden 
Met de benoeming van de wethouders, zijn er vier opengevallen plaatsen in de 
gemeenteraad. 
a. Uitkomst onderzoek geloofsbrieven raadsleden 
De heer van der Schaaf deelt de uitkomst mee. De commissie heeft de stukken ontvangen 
waarin de heer Marshall, de heer Bruins, mevrouw van der Ham en de heer Vos zijn 
benoemd als lid van de raad.  
Zij voldoen aan de eisen die de wet aan hen stelt om als raadslid beëdigd te worden.  
De heer Vos was reeds als raadslid benoemd in verband met ziekteverlof. Hij is nu 
benoemd in de plaats van mevrouw Boudewijnse. Op de plaats die de heer Vos openlaat, 
is mevrouw Vonk benoemd als lid van de raad.  
Ook zij voldoet aan de eisen die de wet stelt om als raadslid beëdigd te worden. 
De commissie adviseert de heer Marshall, de heer Bruins, mevrouw van der Ham, de heer 
Vos en mevrouw Vonk toe te laten als lid van de raad van Gooise Meren.  
De raad besluit aldus.  
 
b. Beëdigen van de raadsleden. 
De heer Marshall, de heer Bruins, mevrouw van der Ham, de heer Vos en mevrouw Vonk 
leggen de verklaring en belofte af. 
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5. Diverse benoemingen in gremia van de raad 
De heer Portengen wordt benoemd als lid van de agendacommissie in de plaats van de 
heer Vos. 
De overige benoemingen volgen een volgende raadsvergadering. 
 

6. Sluiting 
23.00 uur. 

 


